Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750
Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance pro dobu obnovené osobní přítomnosti
žáků ve škole od 11. 5. 2020
Tyto pokyny jsou vypracovány na základě dokumentace MŠMT (Ochrana zdraví a
provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) a reflektují specifické
podmínky ZŠ Na Výsluní. Školu otevíráme v jiných podmínkách, než jsme obvykle zvyklí.
Takže rodiče do školy nesmějí, děti mají omezený pohyb a zároveň musí ve třídě, ve
společných prostorách nebo v jídelně dodržovat přísná pravidla a vlastní výuka se bude
zaměřovat jen na část obvykle vyučovaných předmětů. Dodržování pravidel v dokumentu
je pro žáky a zaměstnance závazné a slouží k minimalizaci rizik ohrožení zdraví
přítomných žáků, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníku. Dokument je pro lepší
přehlednost rozčleněn do následujících částí:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace pro žáky ohledně pohybu před školou a ve škole
Informace pro žáky ohledně vlastní výuky
Osoby patřící do rizikové skupiny
Školní stravování
Nastavení hygienických pravidel a pravidel úklidu

Prosím rodiče a žáky, aby si dokument v klidu prostudovali. Součástí je zveřejnění obou
dokumentů, které musí být žák podepsány při prvním příchodu do školy.
Děkuji moc za stoprocentní dodržování všech těchto pravidel.
Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy

INFORMACE PRO ŽÁKY OHLEDNĚ POHYBU PŘED ŠKOLOU A VE ŠKOLE
Cesta do školy a ze školy
Žáci se při cestě do školy a ze školy řídí obecnými pravidly chování stanovenými krizovými
opatřeními. To znamená, že mají zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška) a
dodržují odstupy 2 metry od ostatních osob (s výjimkou členů společné domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou
Před školou je třeba, aby žáci dodržovali následující pravidla:







Je nutné dodržovat před školou odstupy od ostatních žáků 2 metry
Je třeba mít před školou povinně zakrytá ústa a nos rouškou
Nepřicházet do kontaktu s žáky z jiných výukových skupin
Vyčkat před školou na pověřeného pedagogického pracovníka, který žáky vyzvedne
Při odchodu žáků ze školy není možné se shromažďovat před budovou školy
Přesné místo shromáždění a čas sdělí členům skupiny jejich přidělený pedagogický
pracovník

Vstup do školy
Žáci jsou povinni dodržovat následující pravidla:










Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
Do školy odvede skupinu daný pedagog, žáci tedy vstupují do školy hromadně po
skupinách, nikoliv najednou
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček (ideálně plastovou
krabičku) na uložení roušky (výměna roušky se učiní v případě jejího znečištění nebo
v době nástupu na odpolední blok). V případě dále nepoužitelné roušky nebo jejího
zničení a tím pádem nemožnosti jí dále používat s řešením pomůže pedagogický
pracovník dané skupiny.
Žáci se pohybují pouze v prostorách, které škola vymezí (informuje pedagogický
pracovník)
Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
V prostoru šaten se žáci nepotkávají s žáky z jiných skupin

Pohyb žáků v budově školy






Během pohybu ve škole se žáci vyhýbají kontaktu s žáky z jiných skupin a se
zaměstnanci školy, se kterými nemají bližší kontakt (výuka, řešení záležitostí)
Při přesunech dodržují odstup 2 metry, je-li to možné /nejméně přitom 1,5 metru/
Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy každý žák použije desinfekci na ruce (k
dispozici). Zároveň si žák umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem).
V lavici žáci sedí dle pokynu pedagogického pracovníka vždy osamoceně (pravidlo 1
žák v lavici). Žáci nemění nastavené umístění lavic.





V průběhu pobytu ve škole žáci sundávají roušku pouze v případě, kdy jim k tomu dá
pokyn pedagogický pracovník. Bez tohoto pokynu mají žáci roušky na obličeji ve třídě
i ve společných prostorách školy (chodby, toalety…)
Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

INFORMACE PRO ŽÁKY OHLEDNĚ VLASTNÍ VÝUKY
Žáci devátých ročníků
Od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na
přijímací zkoušky (viz usnesení vlády č. 491 ze 30. 4. 2020). ZŠ Na Výsluní proto od daného
dne realizuje vzdělávací aktivity pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.
ročníků. Přitom jsou stanovena tato pravidla výuky:




Maximální počet žáků ve skupině je 15 a jsou dodržena všechna hygienická pravidla
popsaná v horní části dokumentu.
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje
ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 11. 5. 2020
Obsahem výuky je učivo z předmětů přijímacích zkoušek na SŠ. Cílem aktivit je
příprava na přijímací zkoušku. Výuka bude probíhat formou konzultací z českého
jazyka a matematiky.

Žáci prvního stupně
Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně. Přitom jsou stanovena tato
pravidla:



Maximální počet žáků ve skupině 15 a jsou dodržena všechna hygienická pravidla
popsaná v horní části dokumentu.
Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění přítomnosti žáků ve
škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze
zařadit do skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pokud zájem o osobní přítomnost žáků
ve škole přesáhne organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne o
přijetí žáků do skupiny ředitel školy. A to na základě žádosti zákonných zástupci
podle těchto kritérií:
a) Přednostně budou zařazení žáci, u kterých nejsou dostatečné podmínky pro
distanční vzdělávání (konzultace s třídním učitelem)
b) Poté budou zařazeni žáci, jejichž rodiče pracují jako zaměstnanci školy a jejich
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění chod školy
c) Poté budou přijati žáci, kteří během dosavadního distančního vzdělávání potřebují
zvýšenou pomoc pedagoga
d) Poté budou přijati žáci, jejichž rodiče nastupují do zaměstnání a nemohou se doma
dále věnovat podpůrně distančnímu vzdělávání.
e) Poté budou přijati ostatní žáci.




Žáci se vzdělávají ve škole každý den.
Obsahem výuky jsou profilové předměty 1. stupně, tj. český jazyk, matematika,
prvouka či vlastivěda nebo přírodověda a anglický jazyk. Aktivity jsou přitom









rozděleny na dopolední a odpolední část. Dopolední část se věnuje vzdělávání žáků ve
výše uvedených předmětech, odpolední část zajišťuje zájmové vzdělávání žáků a
svým obsahem se blíží charakteru vzdělávání ve školní družině. Pro žáky, kteří
nebudou členy skupiny, bude zajištěno dále distanční vzdělávání, a to v rozsahu
stejném, jako mají žáci přímo účastnící se výuky.
Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.
Ranní družina není poskytována.
Škola vede evidenci o docházce do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3
dny žádá škola zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o informaci, zda žák
bude nadále do skupiny docházet. Absence žáka se nezapočítává do absence uvedené
na vysvědčení žáka.
Škola bude zařazovat relaxační chvilky a využije venkovní prostředí školy pro pobyt
žáků venku. Aktivity mimo areál školy ale nejsou možné, to znamená, že nebudou
realizovány vycházky, výlety, exkurze nebo školy v přírodě.
Ředitel školy stanoví časový rozvrh pro každou skupinu, a to jak na dopolední, tak na
odpolední část dne.

INFORMACE O RIZIKOVÝCH SKUPINÁCH ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus (cukrovka).
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří:



zaměstnanec školy, který naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
žák, který osobě naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o
účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto čestné prohlášení,
které je možné podepsat před vstupem do školy.
a) Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví

b) Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna.
Při podezření na možné příznaky COVID-19 škola bude postupovat takto:
c) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak infekce dýchacích cest apod.) nesmí do školy vstoupit.
d) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístí ho škola do
samostatné místnosti a kontaktuje zákonné žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola hygienickou stanici. Ostatní žáky
škola umístí do jiné místnosti nebo ven včetně povinného nošení roušky, dokud
nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.
e) Pokud se příznaky objeví v průběhu práce u zaměstnance, opustí tento školu
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci jsou
pak umístění do jiné místnosti nebo ven povinným nošením roušky, dokud není
znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Škola poskytuje stravování přihlášeným žákům od 25. 5. (tj. pouze žákům osobně přítomným
ve škole přihlášeným ke stravování). Školní stravování pro žáky se přitom realizuje dle
následujících pravidel:






Žákům jsou vydávány obědy. Pokrmy, příbory i jídlo vydává personál školní jídelny.
Žáci si samostatně nic z výše uvedeného neberou.
V jídelně se při výdeji nepotkávají žáci z různých skupin. Při stavování jsou zajištěny
obvyklé rozestupy jako ve třídě a jsou nastaveny rozestupy mezi jednotlivými
skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to vlastního
sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
Ostatní běžná hygienická pravidla jsou stále také dodržována.

NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL A PRAVIDEL ÚKLIDU
Škola před nástupem žáků do školy i během jejího následného provozu funguje dle
následujících pravidel:







Před znovuotevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech
využívaných prostor.
Výrazná pozornost se věnuje dezinfekci ploch /s důrazem na místa dotyku rukou/.
Při úklidu se využívají prostředky, které mají virucidní aktivitu.
Kromě dezinfekce školních lavic, stolů a povrchů jsou pravidelně dezinfikovány kliky,
baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, podlahy, WC.
Odpady jsou likvidovány vyjímatelnými jednorázovými pytli.
Personál úklidu je o zpřísněných podmínkách poučen ředitelem školy.

Tyto pokyny mohou být doplněny o další pravidla.
Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 4. 5. 2020

